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Kojetín
VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo náměstí 8, tel. 581 202 202
Dvacet ročníků divadelního Kojetína

Trvá do 18. května

Lipník nad Bečvou
VÝSTAVNÍ SÁL DOMEČEK
náměstí T. G. Masaryka 11, tel. 584 440 286
Velikonoční výstava Trvá do 7. dubna

Litovel
MĚSTSKÝ KLUB
nám. Přemysla Otakara 753, tel. 585 341 633
Prodejní velikonoční výstava

Trvá do 7. dubna
XXI. Mikolovské nálady Trvá do 6. dubna

Loštice
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Hradská 380, tel. 583 445 201
Velikonoční výstava Trvá do 8. dubna

Olomouc
CAFÉ AMADEUS
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Jan Mahr: Synthetic Trvá do 27. května

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
Danglár Trvá do 14. dubna

CAFÉ 87
Denisova 47, tel. 585 514 111

Regenerace: Současná fotografie ze
sbírek MuO Trvá do 3. dubna

Prostějov
GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24
Jan a Lubomír Čížkovi: Jen tak jsem šel
kolem Trvá do 5. dubna
Pavel Pokorný: Kousek ze Sudet

Trvá do 24. května

MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Mozaika pohledů prostějovských
fotografů Trvá do 26. dubna

NÁRODNÍ DŮM
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Jana Hejlová: Obrazy, pastel

Trvá do 25. dubna

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Jitka Jakubcová-Jakšíková: Krajiny srdce

Trvá do 19. května

GALERIE STŘED
Kratochvílova 22
Tomáš Komínek: Obrazy Trvá do 14. dubna

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Ozvěny Welzlování Trvá do 30. dubna

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hunger Games: Aréna smrti 14.20, 17.15,

20.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Mezi vlky 21.00
Signál 15.30
Železná lady 18.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hněv Titánů 3D

14.40, 16.50, 19.00, 21.10

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Čtyři slunce 15.30
Miláček 17.50
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka 20.10

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hurá do Afriky! 14.15
Navždy spolu 16.15, 18.30, 20.45

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Probudím se včera 15.00, 17.30, 20.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka

14.45, 17.00, 19.15, 21.30

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka 17.30
Válečný kůň 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Miláček 17.30
Žena v černém 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202
Hněv Titánů 17.45
Miláček 20.00
Šmoulové 17.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Hněv Titánů 3D 17.45
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka

20.00

Mohelnice
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Lazebnická 2, tel. 583 430 351
Zpíváme a tančíme s Míšou: O veselé
zebře
Interaktivní zábavná show pro děti od 2 do
8 let. 11.00

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Španělsko: Pouť do Santiaga 18.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Akce, happening a fotografie
Přednáška k výstavě Civilizované iluze.

17.00

REDUTA
Horní náměstí 23
Čochtan vypravuje
Představení na motivy hry V+W Divotvor-
ný hrnec. 19.00

Šumperk
DIVADLO
Komenského 3, tel. 583 214 061
Prodaná nevěsta aneb Naše cesta
Komediální a ironická zpěvohra o dvou za-
milovaných. 11.00

MOHELNICE Odvozu desítek tisíc
kubíků odpadů z černé skládky
v Líšnici se může mohelnická rad-
nice vyhnout. Musela by ale poze-
mek pod skládkou od vesnice od-
koupit a potom by mohla požádat
o legalizaci skládky a zrekultivovat
ji. Toto řešení by bylo proMohelni-
ci mnohonásobně levnější, odvoz
odpadů a zaplacení skládkovného
za více jak čtyřicet tisíc kubíků od-
padů by ji totiž stálo desítky milio-
nů korun.
Právě proto se chceměsto odvo-

zu odpadu, kterýMohelnici nařídil
stavební úřad, vyhnout. Otázkou
ale je, jestli se s Líšnicí dohodne na
ceně za pozemek. Už dříve totiž
jednání právě na tomto bodu ztros-
kotala.
„Proti rozhodnutí stavebního

úřadu podáme odvolání. Chceme
ale současně vyčíslit, kolik by měs-
to muselo zaplatit, kdyby krajský
úřad rozhodnutí potvrdil,“ řeklmís-
tostarosta Mohelnice Antonín Na-
vrátil. Podle něj město začne zno-
vu jednat s vedením Líšnice omož-
nosti odkoupit pozemky pod sklád-
kou. „Tato varianta by byla zřejmě
nejlepší. Otázkou je částka, za kte-
rou bude Líšnice ochotná pozem-
ky prodat,“ řekl Navrátil.
Jenže už v minulých letech jed-

nání o odprodeji skládky zkracho-

vala. Po jednáních tehdy Líšnice
slevila na 6 milionů, ale ani tato
částka se tehdejšímu vedení města
nezdála. Podobně to vidí nové ve-
dení mohelnické radnice. „Zatím
je tato částka pořád ve hře. Jenže
i šest milionů je v současnosti
mimomožnosti našeho rozpočtu,“
přiznal mohelnický místostarosta.
Město totiž musí počítat i s vysoký-
mi náklady na rekultivaci.
ProMohelnici je podle něj v sou-

časné době schůdná částka kolem
dvou milionů korun v několika
splátkách. „Budeme se snažit zá-
stupce obce přesvědčit o tom, že
v zájmu životního prostředí by
bylo dobré požadovanou částku

za pozemky snížit. Věřím, že s no-
výmvedenímobce nalezneme spo-
lečnou řeč,“ uvedl Navrátil.
Líšnice odprodej pozemkunevy-

lučuje. „Otázka je, s čímměsto ofi-
ciálně přijde. Dva miliony, o kte-
rých mluví mohelnický místosta-
rosta, jsou příliš málo už vzhledem
k tomu, jaké máme s touto sklád-
kou kvůli Mohelnici problémy,“
sdělil starosta vesnice Jiří Kvíčala.
Město Mohelnice si bývalou

skládku na katastru Líšnice prona-
jalo, aby zdejší firmy v období sta-
vebního boomu měly v blízkosti
možnost ukládání stavebního od-
padu. Tenměl posloužit pro rekul-
tivaci území. Jenže soukromá fir-
maMavyla, která s Mohelnicí uza-
vřela smlouvu, tammísto stavební
sutě vozila také běžný komunální
odpad. Tehdejší vedení města ale
nezasáhlo a teď má město za jeho
liknavost platit. Tehdejší starosta
Ladislav Kavřík po upozorněních,
že u Líšnice nejde o rekultivaci, ale
obyčejné skládkování odpadů, pro-
hlásil: „Firma Mavyla zajišťuje re-
kultivaci skládky k naší plné spoko-
jenosti.“ Majitel firmy Ladislav Vy-
plašil s médii nekomunikuje. Jeho
svérázná rekultivace pro něj nebu-
demít následky, protože vše je kvů-
li liknavosti města promlčené.

Rostislav Hányš

Mohelnice možná nebude muset odvážet odpady z nelegální skládky v Líšnici.
Pokud se s obcí dohodne a pozemky pod skládkou odkoupí, mohla by ji
zrekultivovat. Otázkou je ale cena. Právě na ní totiž už dříve jednání zkrachovala.

ŠTERNBERK (jim) Sázím na Štern-
berk. Pod tímto heslem je skrytá
akce, díky které se město může za-
zelenat ještě více než dosud. Na za-
čátku nápadu nabídnout šternber-
ským obyvatelůmmožnost zasadit
si vlastnoručně na radnicí předem
vybraných místech strom bylo ne-
dávné pokácení nemocného smr-
ku na centrálním náměstí.
„Ten smrk byl roky symbolem

zdejších městských Vánoc. Zají-
mal jsem se o důvody vedoucí
k jeho pokácení na odboru životní-
ho prostředí radnice a mimocho-
dempřitom vznikla i myšlenka po-
moci městu a přiložit ruku k dílu
s vysazováním zeleně,“ popsal za
autory nápadu zastupitel Petr En-
drödy.
Podle něj je sice Šternberk po-

měrně zelenýmmístem, ale neměl
by takzvaně „usnout na vavří-
nech“. „Musímemyslet na budouc-
nost a taky sami pečovat o stromy,
keře i trávu, které tady dneska ros-
tou, a snažit se, aby tu bylo pokud
možno stromů a zeleně vůbec ješ-

tě víc než dnes,“ podotkl Endrödy.
Nové stromy porostou v ulicích
Smetanova aDukelská a kolemdět-
ského hřiště v této části města. Je-
jich společné vysazování se tam
uskuteční v sobotu 14. dubna. „Ini-
ciativa vznikla po dohodě s odbo-
rem životního prostředí, který vyti-
poval místa a zajistí také stromy
pro výsadbu. Půjde o okrasné jab-
loně a hlohy. Tedy stromy typické
pro naši zemi i lokalitu,“ pozname-
nala mluvčí šternberské radnice
Irena Černocká.
Organizátorům se již přihlásilo

čtrnáct zájemců, kteří se chystají
usadit do země „svůj“ strom. „Bu-
deme ale ještě další lidi určitě po-
třebovat,“ dodal Endrödy s tím, že
jde o první takovou akci jejich sdru-
žení IloveŠternberk. Zájemci
o účast se mohou registrovat se na
e-mailu endy@ilovesternberk.cz,
aby pro ně pořadatelé mohli zajis-
tit dostatek nářadí a dřevin k výsad-
bě. Sraz dobrovolníků je 14. dubna
v 9 hodin na dětskémhřišti ve Sme-
tanově ulici.

LITOVEL (ČTK) Dětská hřiště ve čty-
řech místních částech by chtělo
v letošním roce opravit město Lito-
vel. V rozpočtu na to vyčlenilo cel-
kem 750 tisíc korun. Dalších nej-
méně 500 tisíc korun očekávalo
z dotace, kterou se ale nepodařilo
získat. Situaci tak bude muset
nově posoudit zastupitelstvo měs-
ta.
Částku 250 tisíc korun již radni-

ce vyčlenila na vybudování nové-
ho hřiště v Chudobíně. „Hřiště
tam bylo v dezolátní stavu, herní
prvky jsmemuseli odstranit, proto-
že byly nebezpečné,“ uvedl mís-
tostarosta Litovle Jaroslav Skála.

Radnici nyní zbývá půl milionu
korun na opravu dětských hřišť
v Unčovicích, Chořelicích a ve
Třech Dvorech. Dotaci ve stejné
výši z Nadace ČEZ se získat nepo-
dařilo.
„Zastupitelé budou muset roz-

hodnout, zda opravíme všechna
hřiště jen zčásti, nebo některá od-
ložíme až do budoucna. Našímpů-
vodním plánem bylo vybrat jednu
firmu, která by všechna hřiště vy-
budovala se vším všudy a pak také
ručila za jejich provoz,“ popsal
místostarosta. Podle něj radnice
hledá možnosti získat peníze z ji-
ných dotačních titulů.

Krátce
ŠTERNBERK

Stroj času přišel
dočasně o hodiny
Stroj času na Hlavním náměstí ve
Šternberku je bez jedné ze svých
částí – sloupových hodin. Ty po
šesti letech provozu putovaly do
dílny na generální opravu. Její sou-
částí bude i úprava kvůli čitelnosti
kritizovaných číselníků. Hodiny se
vrátí namísto před začátkem hlav-
ní turistické sezony. (jim)

MORAVSKÝ BEROUN

Na statku se bude
prodávat i muzicírovat
Jaro v Čabové je název akce, kte-
rou v sobotu na svém statku pořá-
dají manželé Zaoralovi. Součástí
programu je prohlídka statku i trh.
K vidění budou i ukázky kovářské
práce či hudební vystoupení. (jim)

ZÁBŘEH

Zábřežská radnice
zeštíhlí o šest úředníků
Počet úředníků zábřežské radnice
se od května sníží z dosavadních
105 o čtyři. Další dva zaměstnanci
odejdou k 1. lednu příštího roku.
Na radnici tak bude od ledna 2013
pracovat 99 lidí. Propouštění nava-
zuje na vlnu úspor z roku 2009,
kdy skončilo 12 úředníků. (rš)

Smrtná neděle Velikonoční zvyky si připomněli
i v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku. Po ranní mši se
krojovaná děvčata vydala do ulic na koledu.

MF DNES vyhlašuje soutěž o lístky na
TalkshowDavida Hrbka v Divadle hud-
by v Olomouci. Hostem bude v pátek
v 19.30 zpěvačka Aneta Langerová.
Lístky na talkshow můžete získat i vy.
K účasti v soutěži vám stačí, když
správně zodpovíte soutěžní otázku:
Jak se jmenuje současné turné Anety
Langerové?
a) Několik cest
b) Několik snů
c) Pár míst
Odpovědi posílejte na e-mail: redo-
lo@mfdnes.cz do středy 4. dubna.
Výherce zveřejníme následující den.

Nastoupí hrkači Velikonoční
akce budou pokračovat na Zelený

čtvrtek hrkáním chlapců.
3x foto: lenert.rajce.net

FAKTA

Kauza skládka
Bývalou skládku v Líšnici si pronajala
Mohelnice v 90. letech. Nabídla, že
skládku zrekultivuje, a zároveň tak
získala prostor pro uložení stavební
suti pro místní firmy. Jenže
mohelnická svozová firma Mavyla
tam místo povolené stavební suti
vozila roky komunální odpad.
Tehdejší vedení radnice na to
nereagovalo a teď městu hrozí, že
bude muset zaplatit odvoz odpadu.

Výstavy Danglár v Moně Lise Kino Hněv Titánů 3D

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Volný čas Prodaná
nevěsta aneb Naše
cesta v Šumperku

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Jitce Janečkové
(jitka.janeckova@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 973, 583 808 215)
a redaktorovi Rostislavu Hányšovi
(rostislav.hanys@mfdnes.cz,
tel.: 602 618 977).
» Inzertními poradci pro vaši oblast
jsou Petr Kvapil
(petr.kvapil@mafra.cz, tel.: 602 658
929 a 583 808 315) a Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Loučení se zimou Zdobení a pálení smrtky na
náměstí si nenechali ujít dospělí ani děti.

Soutěž

Lístky na talkshow

Zprávy z měst

Mohelnice nechce
odvážet odpad,
má staronový plán

Vyhrajte vstupenky na
Talkshow Davida Hrbka

Přijďte si zasadit strom, ať je
Šternberk zelenější, vyzývají

Litovel řeší dilema: jak opravit
za půl milionu tři dětská hřiště

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje, tentokrát Smrtná neděle v Němčicích nad Hanou na snímcích Michala Lenerta


